
Referat af ekstra ordinært bestyrelsesmøde d. 20. december 2010.  
 
Vi startede med en runde hvor alle fik mulighed for at komme med deres mening. Der var stor enighed om at 
det var en ikke særlig voksen beslutning Tommy har taget. Han efterlader os med et stort problem på kasserer 
posten, også med meget kort frist.  
Flere forslog, at vi skulle spørge Lene Lund-Sørensen om hun ville påtage sig hvervet indtil vores 
generalforsamling i marts 2011. Der blev også forslået, at vi skulle give hende nogle penge for dette.  
Lene skal selvfølgelig have muligheden for at stille op som kasserer til næste generalforsamling, men vi vil også 
gøre et stykke arbejde for at finde andre kandidater. Mona vil høre i badminton afdelingen. Der var nogle der, 
der havde givet udtryk for, at de kunne overtage posten.  
 
Lykke fortalte, at hun stoppede ved næste generalforsamling. Det er mest personlige årsager der påvirket 
beslutningen. Det har dog også spillet ind, at Lykke ikke ser nogen visioner for klubben og det har den ikke haft 
længe. I store træk har hun mistet interessen og dermed siger hun, at hun ikke er den rette til at besidde 
posten. Lykke smækker på ingen måder med døren og følger dette til dørs. Hun vil gerne overgive posten på en 
ordentlig måde til efterfølgeren eller afslutte det rigtigt, på anden måde.  
Der var forståelse for Lykkes beslutning.  
 
Konklusionen på mødet blev, at Lykke spørger Lene Lund-Sørensen om hun vil overtage kassererposten frem til 
vores generalforsamling i marts 2011. Lene skal have en form for aflønning for arbejdet, evt. på timebasis. Lene 
må komme med et bud på dette. Hvis Lene ikke er interesseret, må bestyrelsen mødes først i januar og tage 
beslutning til hvordan det så skal køres. Lykke orienterer om Lenes svar.  
Tommy har lovet at gøre regnskabsåret 2010 færdigt og det skal han have mulighed for, evt. med hjælp fra 
Lene, hvis hun siger ja. Overgangen til en ny kasserer skal ske så hurtigt og smertefrit så muligt.  
Alle kigger sig omkring efter nye kandidater til formandsposten og kassererposten. 
 
22. december 2010 Lykke Christensen   
 
 
 


